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  المحاسبة عن ضرائب الدخل : IAS 12 يلودلا ةمعيار المحاسب

  سمـــــــــــــير الريشــــــــــاني. د

  

  مقدمةال

ت أيضا يجب آالمنش. لية للمستثمرين والموردينتقارير مات تقدم آنحن على علم بأن المنش •
 .عوائد ضريبة الدخلعليها أن تقدم 

ت تحدد الربح آالمنش. الدخل قبل الضريبة  يكون ألهداف العرض المحاسبية أو ألهداف دفترية  •
وهي تستخدم لتزيد المستخدمين لها من مستثمرين وممولين . IFRSقبل الضريبة على أساس 

 .لوماتبالمع

يشير إلى المبلغ المستخدم لحساب الضريبة . هو الدخل ألغراض ضريبية : الدخل الضريبي •
 .تزود ضريبة الدخل باألموال لدعم الخيرات الحكومية. المستحقة

  الهدف

إلى وصف المعالجة المحاسبية لضرائب الدخل والمسألة األساسية في ذلك هي آيف يهدف المعيار 
  :التبعات الجارية والمستقبلية للضريبة  لتتم المحاسبة عن 

معترف بها في الميزانية العمومية ) التزامات(المستقبلي المسجلة آأصول ) السداد(االسترداد  )1
 .للمشروع

 .العمليات واألحداث األخرى للفترة الجارية المعترف بها في البيانات المالية للمشروع )2

أن يعترف بأثارها ها في الربح أو الخسارة يجب وهكذا فأن العمليات واألحداث التي يعترف ب
  .الضريبية في الربح أو الخسارة آذلك

  النطاق

 .يطبق هذا المعيار في المحاسبة عن ضرائب الدخل -
لغايات هذا المعيار، اندماج ضرائب الدخل المحلية واألجنبية المفروضة على األرباح الخاضعة  -

الضرائب المستقطعة والواجب سدادها من قبل  آما تشمل ضرائب الدخل ضرائب مثل. للضريبة
 .المنشآت التابعة والزميلة   والمشاريع المشترآة عند قيامها بتوزيعات األرباح للمشروع معد التقرير

ال يعالج هذا المعيار طرق المحاسبة عن الهبات الحكومية ، أو الخصومات الضريبية لتشجيع  -
اسبة عن الفروق المؤقتة التي يمكن أن تنشأ عن مثل هذه ولكن هذا المعيار يعني المح. االستثمار

 .الهبات والخصومات الضريبية لتشجيع االستثمار
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  تعاريف

هو صافي ربح أو خسارة الفترة قبل اقتطاع مصروف  : accounting profit الربح المحاسبي
  .الضريبة 

للفترة ) الخسارة( الربحهو صافي : taxable profit(loss)) الخسارة( الربح الخاضع للضريبة
المحددة بموجب القواعد التي تضعها لسلطات الضريبية والذي تتحدد على ضوئه ضرائب الدخل 

  ).قابلة لالسترداد(المستحقة 

المبلغ اإلجمالي المشمول في تحديد صافي الربح أو :Tax expenseالمصروف الضريبي 
  .الخسارة للفترة  بخصومات الضريبية المؤجلة

عن الربح ) القابلة لالسترداد( هو مبلغ ضرائب الدخل المستحقة : current taxالضريبة الجارية 
  .للفترة) الخسارة الضريبية(الخاضع للضريبة 

  القاعدة الضريبية

القاعدة الضريبية ألصل أو التزام هي المبلغ الذي يعزى إلى ذلك األصل أو االلتزام ألغراض 
  :ضريبية

  ألصل القاعدة الضريبية
المبلغ الذي سيقتطع ألغراض ضريبية مقابل أي منافع اقتصادية خاضعة : القاعدة الضريبية ألصل

وإذا لم تكن المنافع االقتصادية . لضريبة ستتدفق للمشروع عندما يسترد المبلغ المرحل لألصل
 صل تساوي مبلغه المرحل للضريبة فأن القاعدة الضريبية لألخاضعة 

  القاعدة الضريبية لاللتزام
وهي عبارة عن القيمة المحملة لاللتزام ناقص أي قيمة قابلة : القاعدة الضريبية لاللتزام - 2

مقدمًا،  في حالة اإليراد المستلم. لالستقطاع لألغراض الضريبية بخصوص هذا االلتزام في المستقبل
تكون القاعدة الضريبية لاللتزام الناشئ هي القيمة المرحلة، ناقصًا أي مبلغ لإليراد ولن يكون 

 .خاضعًا للضريبة في فترات مستقبلية

 :االلتزامات األخرى 

 المبالغ القابلة لالستقطاع في المستقبل –القيمة المرحلة = القاعدة الضريبية 

 :مقدمًا اإليرادات المقبوضة - االلتزامات

 مبالغ غير خاضعة للضريبة في المستقبل  –القيمة المرحلة = القاعدة الضريبية 

هناك قاعدة ضريبية اليعترف بها ال آأصل وال آالتزام في قائمة المرآز بعض األحيان  يكون 
 .المالي
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معترف عليها آمصروف عند تحديد  الربح المحاسبي لهذه  100تكاليف البحث هي : مثـــــــــــال
اليسمح باقتطاعها حتى  قد) خسارة(الفترة التي يتم تكبدها فيها، ولكن لغايات تحديد الربح الضريبي

وهنا الفرق بين القاعدة الضريبية لتكاليف البحث، آونها تمثل المبلغ التي تسمح السلطات .هة الحقفتر
الضريبية باقتطاعه في الفترات المستقبلية، والمبلغ المسجل  هو ال شيء فرقًا مؤقتًا لالقتطاع ينتج 

 .عنه أصل ضريبي مؤجل

 :ظهـــــالحــــــم

ام عندما ال تكون واضحة حينها بأنه على المشروع االعتراف القاعدة الضريبية ألصل أو التز - 1
ضريبي مؤجل عندما سيؤدي استرداد أو السداد القيمة المسجلة لألصل أو االلتزام ) أصل( بااللتزام

 .سترداد أو السداد تبعات ضريبية مما لو لم يكن لهذا اال) أقل ( ر لمدفوعات ضريبية مستقبلية أآب

انات المالية الموحدة فانه يتم تحديد الفروق المؤقتة بمقارنة المبالغ المرحلة أما بما يخص البي - 2
 .لألصل وااللتزامات في البيانات المالية الموحدة بالقاعدة الضريبية المالئمة 

 :والقاعدة الضريبية المالئمة يتم تحديدها من خالل

 .قرارهاالتي تم اقرارها في أي  عائد تم بالرجوع للعائد الضريبي الموحد   •

  .أو من خالل الرجوع إلى اإلقرارات الضريبية لكل مشروع في المجموعة •

  الفروق المؤقتة

هي الفروق بين المبلغ المرحل لألصل أو االلتزام في بيان المرآز المالي وقاعدته الضريبية، وهي  
  :قد تكون

 : Taxable temporary differencesخاضعة للضريبةفروق مؤقتة  )1
الخسارة (لضريبة عند تحديد الربح الضريبي وهي فروق مؤقتة سوف ينشأ عنها مبالغ خاضعة ل

 .للفترات المستقبلية عندما يتم استرداد أو سداد المبلغ المسجل  لألصل أو االلتزام) الضريبية
هي فروق : Deductible temporary differencesفروق مؤقتة  قابلة لالقتطاع  )2

للفترات ) الخسارة الضريبية( مؤقتة سوف تنشأ عنها مبالغ قابلة لالقتطاع عند تحديد الربح الضريبي
 .المستقبلية عندما يتم استرداد أو سداد المبلغ المرحل لألصل أو االلتزام

ويمكن أن نشاهد الفروق المؤقتة بشكل آبير وذلك لكثر حاالت االختالف بين أعداد البيانات 
  ألغراض ضريبية عنها ألغراض محاسبية 

  :فأن
 .اإليرادات أو المكاسب الخاضعة للضريبة وذلك بعد االعتراف بها بالخل المالي - 1

رف به وذلك باإليرادات والمكاسب ربما يعت) حساب المدينين أو االستثمار: على سبيل المثال(  أصل
  :التي ستنتج آمبالغ خاضعة للضريبة في السنوات القادمة عندما األصل يتم تغطيته على سبيل المثال
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المبيعات على أساس االستحقاق لألغراض التقرير المالي ويتم تسويته على أساس النقدي \ح )1
 .لألغراض الضريبية

، لألغراض المالية وطريقة The percentage-of-completionالعقود وفق طريقة \ح )2
 ..جزء من أجمالي الربح المؤجل لألغراض الضريبية

االستثمارات وفق طريقة حقوق الملكية لألغراض المحاسبية ووفق طريقة التكلفة لألغراض  \ح )3
 .الضريبية

ر المكسب من التحويل اإلجباري ألصل غير مالي والتي تتم لالعتراف بها وفق أغراض التقري )4
 .المالي، ولكنها مؤجلة لألغراض الضريبية

ولكن ) التقرير المالي استخدام جزء من القيمة العادلة ( المكاسب غير المحقق تتضمن وفق  )5
 .مؤجلة لألغراض الضريبية

 مصروفات أو خسائر هي قابلة لالقتطاع بعد االعتراف بها في الدخل المالي  - 2
مصاريف أو خسائر ستنتج عنها مبالغ قابلة لالقتطاع ربما ُاعترف به لكون ) أو أصل( التزام 

  :بالمستقبل عندما االلتزام يتحقق مثال
 التزام بكفالة منتج )1
مصروف الدين السيء يعترف باستخدام طريقة المخصص لألغراض المالية وطريقة الشطب  )2

 .مباشرتًا لألغراض الضريبية
 :الدخل المالي إيرادات أو مكاسب خاضعة للضريبة قبل االعتراف بها في - 3

لألغراض . االلتزام ربما يعترف به لدفعة مستلمة مقدمًا لبضاعة أو خدمة ليتم تزويدها بالمستقبل
االجراءات المستقبلية . الضريبية  والدفة متضمنة في الدخل الخاضع للضريبة حيث يتم استالم النقدية

ويتم تسوية ) الذين تم الغاء طلباتهم أو إعادة التموياللمستقبلي لهؤالء(لتزويد البضاعة أو الخدمة 
  :على سبيل المثال. االلتزام الذي سينتج بمبالغ قابلة لالقتطاع بالمستقبل

 دفعات اإليجار المقدم  -
 اشتراآات مستلمة مقدمًا -
 : مصروف أو خسارة قابلة لالقتطاع قبل أن يتم االعتراف بها في الدخل المالي - 4

راض ضريبية بشكل أسرع مما لو تم صرفها ودفعها لألغراض تكلفة األصل ربما يتم اقتطاعها ألغ
عبر (المبالغ المستلمة حيث يتم تغطيتها المستقبلية لمبلغ األصل ألغراض التقرير المالي. المحاسبية

سيتجاوز القاعدة الضريبية المتبقية لألصل وبذلك ينتج مبالغ خاضعة للضريبة ) االستخدام أو البيع
 :على سبيل المثال .في السنوات القادمة 

 .مصروف مدفوع مقدمًا حيث أنه مقطوع من العوائد الضريبية في فترة الدفع -
  :المبالغ الخاضعة للضريبة في المستقبل والضرائب المؤجلة

هذا يحدث . الدخل يبين الفرق بين المستحق من ضريبة الدخل وبين مصروف ضريبة  3الجدول 
غراض لضريبية وتلك المعلن عنها  ؤقتة بين المبالغ المعلن عنها لألعندما يكون لدينا فروق م

لألصل أو ) القاعدة الضريبية( الفرق المؤقت هو الفرق بين األساس الضريبي. لألغراض الدفترية
التي سوف تنتج في المبالغ , في التقارير المالية ) القيمة المحملة أو الدفترية( االلتزام والبلغ 

  .الخاضعة للضريبة أو القابلة لالستقطاع  فيالسنوات القادمة
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المبالغ القابلة . المبالغ الخاضعة للضريبة تزيد الدخل الخاضع للضريبة في السنوات القادمة
  لالستقطاع تقلل من الدخل الخاضع للضريبة في السنوات القادمة 

رادات آإي 30000عن تحصيل تفترض الشرآة أنها سوف ُتحصل حساب المدينين والتقرير  

 2011الدفعة من ضريبة الدخل في آل من ال. خاضعة للضريبة في العوائد الضريبية المستقبلية 

التبعات الضريبية المؤجلة  2010الشرآة لذلك سوف تسجل في دفاترها في ال. ستحصل 2012و

قامت الشرآة بذلك من . 2010من االيرادات  و المدينين المتعلقة بها المنعكسة بالقوائم المالية لل
  .خالل تسجيل التزام ضريبي مؤجل

  االلتزام الضريبي المؤجل

قتة ن تحدث نتيجة الفروقات المؤألتي يمكن هو التبعات الضريبية ا:االلتزام الضريبي المؤجل 
تزام الضريبة المؤجل يمثل زيادة في الضرائب المستحقة في السنوات لاالأي أن  .الخاضعة للضريبة

 .القادمة آنتيجة لوجود فروقات ضريبية مؤقتة خاضعة للضريبة في نهاية السنة الحالية

  عتراف بااللتزامات الضريبية المؤجلةاال

متضمنه تة الخاضعة للضريبة  عتراف بااللتزام الضريبي المؤجل لكل الفروق المؤقيجب أن يتم اال
  :منة الفروق الناشئ

 اندماج األعمال - 1

 األصول المحملة بالقيمة العادلة - 2

 التقسيم المحاسبي لألدوات المالية - 3

عتراف األولي ألصل أو عتراف األولي للشهرة أو االلتزام الضريبي المؤجل ينشأ من االإال إذا اال
 :لتزام في صفقة حيثا

 ليست اندماج أعمال،و - 1

خسارة (وقت حدوث العملية لم يؤثر على الربح المحاسبي وال على الربح الخاضع للضريبةفي  - 2
 )ضريبية

 :وبشكل عام نستطيع أن نقول

القيمة المحملة ــــــــــــــــفروق مؤقتة خاضعة للضريبة هي أصول وفروق قابلة  <قاعدة الضريبية 
 لالقتطاع هي التزام

ــــــــــ فروق مؤقتة خاضعة للضريبة هي التزام وفروق المؤقتة القيمة المحملةـ >قاعدة الضريبية
 القابلة لالستقطاع هي أصول
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  األصل الضريبي المؤجل

ب إلى الفروق المؤقتة القابلة هو التبعات الضريبي المؤجل التي تنس:األصل الضريبي المؤجل 
في ) أو المحفوظ( مكانية إعادة التمويل إصل الضريبي يمثل الزيادة في األ أي أن .ستقطاعلال

 .السنوات القادمة آنتيجة لوجود الفروق المؤقت القابل لالستقطاع في نهاية السنة الحالية

  المؤقتة القابلة لالستقطاعالفروق 

ينبغي أن يتم االعتراف باألصل الضريبي المؤجل لكل الفروق المؤقتة القابلة لالستقطاع إلى الحد الذي 
 يكون فيه الربح الضريبي محتمل توفره لطرح الفروق المؤقتة منه،

العتراف المبدئي  باألصل أو االلتزام في عملية ما لم يكون األصل الضريبي المؤجل ناشئ عن ا 
 :تتصف بأنها

 ليست اندماج أعمال، و - 1

 ).الخسارة الضريبية( في وقت حدوثها لم يؤثر على الربح المحاسبي أو لربح الضريبي - 2

  الضريبية والخصومات الضريبية غير المستخدمةالخسائر 

يجب االعتراف األصل الضريبي المؤجل لقاء الخسائر الضريبية والخصومات الضريبية غير 
ستخدام ل تحقيق أرباح ضريبية مستقبلية المستخدمة المدورة إلى الحد الذي يكون فيه من المحتم

 .والخصومات الضريبية مقابلها

اع هي نفسها قتطلة ناشئة عن فروق مؤقتة قابلة لالبأصول الضريبية المؤجعتراف نفس معايير اال
صول الضريبية الناشئة عن تدوير الخسائر الضريبية والخصومات الضريبية معايير االعتراف باأل

  .غير المستخدمة

حتمال عدم توفر أرباح ضريبية اوجود خسائر ضريبية غير مستخدمة يعتبر دليًال قويًا على 
وعليه عندما يكون لدى المشروع خسائر حديثة فأنه يعترف بأصل ضريبي مؤجل من ، يةمستقبل

خسائر ضريبية وخصومات ضريبية غير مستخدمة فقط إلى الحد الذي يكون لدى المنشأة فروق 
ضريبية مؤقتة،أو يكون هناك أدلة مقنعة أخرى أنه سيكون هناك ربح ضريبي آافي لمقابلة الخسائر 

  .والخصومات الضريبية غير المستخدمةالضريبية 

بما يخص االفصاح عن هذه النقطة نجد أن المعيار قد  ورد فيه أنه يجب على المشروع أن يفصح 
 :عن المبلغ الضريبي المؤجل وعن طبيعة األدلة الداعمة لالعتراف به وذلك عندما

ة المستقبلية الزائدة عن يكون استخدام األصل الضريبي المؤجل معتمدا على األرباح الضريبي - 1
 األرباح الناشئة من انعكاس فروق مؤقتة موجودة ،و
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يكون المشروع قد عانى من خسائر أما في فترة الجارية أو الفترة السابقة لدى السلطة الضريبية  - 2
 التي يمت إليها األصل الضريبي المؤجل 

  :الخصومات الضريبية  عند تخمين احتمال تحقق ربح ضريبي لمقابلة خسائر الضريبية أو

 .ماإذا آانت الفروق المؤقتة تعود لنفس السلطة الضريبية - 1
ماإذا المشروع سيحقق ربح ضريبي قبل انتهاء مدة الخسائر الضريبية والخصومات الضريبية  - 2

 غير المستخدمة 
ماإذا آانت الخسائر والضريبية غير مستخدمة تنشأ عن أسباب محددة و من غير المتوقع أن  - 3

 تتكرر
ماإذا آانت فرص التخطيط الضريبي متوفرة للمشروع وستخلق ربح ضريبي في الفترة التي  - 4

 يمكن أن تستخدم فيها الخسائر الضريبية والخصومات الضريبية غير المستخدمة 

  :مالحظه هامه

صل ضريبي مؤجل اذا آان من غير المحتمل توفر ربح ضريبي يمكن استخدام أال يتم االعتراف ب
 الضريبية والخصومات الضريبية  ضدهالخسائر 

  المحاسبة عن الخسائر المقدرة

  :ع الخطوات التالية اأتبند المحاسبة عن الخسائر المقدرة يجدر بنا ع

 .عنونه الخسارة المقدرة بعد حساب آل الفروق المؤقتة -1
 .تقدير احتمالية تحقيق ربح بالمستقبل -2
 .تدوير الخسارة المقدرة بالسنة القادمة -3

  األصول المسجلة بالقيمة العادلة 
أن بعض دوائر االختصاص الضريبي تؤثر عملية إعادة تقييم األصل أو إعادة عرضه على الربح 

 الضريبي للفترة الحالية، 

أما في بعض دوائر . لذلك يتم تعديل القاعدة الضريبية لألصل وال ينشأ فرق مؤقت ةآنتيج
ح الضريبي في فترة إعادة االختصاص الضريبي األخرى فال تؤثر إعادة التقييم لألصل على الرب

سترداد المستقبلي للمبلغ ومع هذا فأن اال. وتبعًا لذلك، ال يجري تعديل القاعدة الضريبية.التقييم 
المرحل سينتج عنه تدفق خاضع للضريبة من المنافع االقتصادية للمشروع وسيختلف المبلغ الذي 

ويكون الفرق بين المبلغ المرحل ،  قتصاديةسيقتطع لألغراض الضريبية عن مبلغ تلك المنافع اال
م أو أصل ضريبي زالألصل المعاد تقييمه وقاعدته الضريبية هو الفرق المؤقت الذي ينشأ عنه الت

  وهذا صحيح حتى لو, مؤقت
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إذ في مثل هذه الحاالت سوف يسترد مبلغ األصل . لم يقصد المشروع التخلص من األصل  - أ
م مما سيولد دخل ضريبي يزيد عن االستهالك المسموح به المعاد تقييمه المرحل من خالل االستخدا

 ألغراض الضريبية في الفترات المستقبلية ،أو

تم تأجيل الضريبة على المكاسب الرأسمالية فإذا تم استثمار المتحصالت من بيع األصل في   - ب
وفي مثل هذه الحاالت سوف تصبح الضريبة مستحقة عند بيع أو استخدام األصول . أصول مشابهه

  .المشابهة

  ندماج األعمالا

 ،يعترف المشروع بأي3لمعيار الدولي وذلك تبعًا ل. عماليمكن أن تنشأ الفروق المؤقتة في اندماج األ
، )الحد الذي يكون فيه الربح الضريبي محتمل توفره لطرح الفروق منهإلى (أصول ضريبية  مؤجلة 

أو التزامات ضريبية مؤجلة آأصول والتزامات محددة بتاريخ التملك، وتبعًا لذلك تؤثر هذه األصول 
وااللتزامات الضريبية المؤجلة على مبلغ الشهرة، ولكن ال يعترف المشروع بااللتزامات الضريبية 

إطفاء الشهرة غير قابل لالستقطاع ألغراض إذا آان ( ة الناشئة عن الشهرة واألصول المؤجل
ندماج األعمال المعترف بها اة في يتم توزيع تكلفة التملك على األصول وااللتزامات المحددضريبية

  .بالقيمة العادلة بتاريخ عملية التبادل

أو تتأثر   ةوااللتزامات المحددريبية لألصول تنشأ الفروق المؤقتة عندما ال تتأثر القواعد الض
  . بصعوبة

آما أنه نتيجة الندماج األعمال، فأن المنشأ المشترية يمكن أن تسترد أصلها الضريبي المؤجل   -
 .الخاص بها الذي لم يتم االعتراف به قبل اندماج األعمال

خسائرها  يمكن أن تكون المنشأة المشترية  قادرة على االستفادة من منافع: على سبيل المثال
. الضريبية غير المستخدمة  مقابل الربح المستقبلي الخاضع للضريبة الخاصة بالمنشأة المشترية

بالمقابل، ونتيجة الندماج األعمال، فقد ال يعود من المرجح أن يسمح الربح المستقبلي الخاضع 
شترية بالتغير في وفي هذه الحاالت، تعترف المنشأة الم. للضريبة باسترداد األصل الضريبي المؤجل

. األصل الضريبي المؤجل في فترة اندماج األعمال لكنها لم تشمله آجزء من محاسبة اندماج األعمال
المنشأة المشترية بعين االعتبار عند قياس الشهرة أو مكسب الشراء بسعر منخفض لذلك، ال تأخذه 

  .الذي تعترف به عند اندماج األعمال
تغطيه منفعة عندما تكون الشرآة المشرية معتبره أنه من غير المحتمل في تاريخ االندماج  -

محتملة للخسائر ضريبة الدخل أو أصول ضريبية مؤجلة لكن في وقت الحق من ممكن ان يتم 
 .مقابلتها وتغطيتها

  عتراف األولي بأصل أو التزاماال
 لتزام،اقت عند االعتراف األولي بأصل أو المؤ قد ينشأ الفرق
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لى إى طبيعة العملية التي أدت د المعالجة المحاسبية عن مثل هذا الفرق المؤقت علتمتع •
 :عتراف األولي باألصلاال

يعترف المشروع بأي التزام أو أصل ضريبي مؤجل ، وهذا يؤثر على مبلغ : في اندماج األعمال - 1
 الشهرة أو أيه زيادة في حصة المنشأة المشترية

فأن المشروع يعترف بأي إذا آانت العملية تؤثر إما على الربح المحاسبي أو الربح الضريبي،  - 2
ما ينتج من مصروف أو دخل ضريبي مؤجل في لتزام أو أصل ضريبي مؤجل وآذلك يعترف با

  الربح أو الخسارة  

فإنه ( إذا لم تكن العملية اندماج أعمال ولم تحدث أي أثر على الربح الضريبي أو المحاسبي  - 3
 ) االعتراف بأصل أو التزام ضريبي مؤجل يجعل البيانات والقوائم المالية غير واضحة ومعقدة 

بأصل أو التزام ضريبي مؤجل أال أذا آان في حالة اندماج أعمال أو  المعيار لم يسمح باالعتراف
 أحدث أثر على الربح المحاسبي أو الضريبي

  Goodwillشهرة ال

الخاضع المسجل للشهرة آمصروف قابل  ال تسمح العديد من السلطات الضريبية تخفيض المبلغ
آذلك فان تكلفة الشهرة لدى مثل هذه السلطات غالبًا ماتكون . لالقتطاع عند تحديد الربح الضريبي

وهنا القاعدة الضريبية . قتطاع عندما تتخلص المنشأة التابعة من أعمالها األساسيةغير قابلة لال
شيء الفرق بين المبلغ المرحل للشهرة وقاعدتها الضريبية هو الفرق المؤقت ولكن هذا للشهرة ال

المعيار ال يسمح باالعتراف بااللتزام الضريبي المؤجل ألن الشهرة تعتبر قيمة متبقية واالعتراف 
 بااللتزام ضريبي مؤجل سيؤدي لزيادة المبلغ المرحل للشهرة 

  االستثمارات في المنشآت التابعة والفروع والمنشآت الزميلة والمشاريع المشترآة

( تنشأ الفروق المؤقتة عندما تصبح المبالغ المرحلة لهذه االستثمارات لهذه األنواع من الشرآات 
 بشكل محدد حصة المنشأة األم أو المستثمر في صافي أصول المنشأة التابعة أو الفرع أو المنشأة

مختلفة عن القاعدة الضريبية ) الزميلة أو المستثمر بها بما في ذلك القيمة المرحلة للشهرة
 :تنشأ مثل هذه الفروق في عدد من الظروف. أوالحصةستثمارلال

آت الزميلة أو المشاريع المشترآة نشآت التابعة أو الفروع أو المنشوجود أرباح غير موزعة للم -
. 

لة األجنبية عندما تتواجد المنشأة األم وشرآاتها التابعة في تغيرات في معدالت صرف العم -
 بلدين مختلفين 

 .ستردادت الزميلة إلى القيمة القابلة لالتخفيض االستثمار في المنشآ -
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قد تكون الفروق المؤقتة الظاهرة في البيانات الموحدة مختلفة عن تلك الفروق المتعلقة  -
المنفصلة للمنشأة األم إذا آانت المنشأة األم تدرج االستثمار في دفاترها باالستثمار في البيانات المالية 
 .بالتكلفة أو المبلغ إعادة التقييم

يجب على المنشأة ان تعترف بالتزام ضريبي مؤجل لكافة الفروق الضريبية المؤقتة المرتبطة  -
ريع المشترآة ماعدا باالستثمار في المنشآت التابعة والفروع والمنشآت الزميلة والحصص فيالمشا

:عنما يتحقق آال الشرطين التاليين  

 نعكاس الفرق المؤقت ات تكون المنشأة األم أو المستثمر أو المشارك قادر على التحكم في توقي -

 من المحتمل أن الينعكس الفرق المؤقت في المستقبل القريب -

  financial instruments األدوات المالية

، يقوم مصدر األدوات المالية المرآبة بتصنيف »العرض: األدوات المالية 32بموجب المعيار •
 : األداة المالية إلى 

 جزء التزام  .1

 وجزء حقوق ملكية .2

عتراف األولي مساوية لجزء االلتزام من األداة عند اال في بعض القضايا تكون القاعدة الضريبية
 االلتزام وحقوق الملكية،للمبلغ المرحل األولي لمجموع جزئي 

وينشأ الفرق المؤقت الضريبي من االعتراف األولي بحقوق الملكية بشكل منفصل عن جزء 
االلتزاملذلك يعترف المشروع بااللتزام الضريبي المؤجل الناتج ويتم تحميل الضريبة المؤجلة 

ي االلتزام الضريبي تغيرات الحقة ف يعترف بأي. حل لجزء حقوق الملكيةمباشرة على المبلغ المر
  )دخل(المؤجل في الربح أو الخسارة آمصروف ضريبي مؤجل

  Future Tax Rates معدالت الضريبة المستقبلية

  ماذا سيحدث لو أن معدل الضريبة المتوقع في المستقبل تغير؟؟؟

يجب أن تأخذ الشرآة بعين لذلك، . في هذه الحالة، يجب على الشرآة أن تطبق معدل الضريبة الُمسن
االعتبار تغيرات القوانين اآلن والتي تصبح مؤثرة في السنوات القادمة خاصتًا عندما يتحدد معدل 

  . الضريبة الذي سيطبق لفروقات مؤقتة موجودة

  القيـــــــــــــــــاس

 :يجب أن يقاس االلتزام أو األصل الضريبي الحالي 
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قوانين (باستخدام معدالت الضريبية  -2للسلطات الضريبية )أو استرداده( في  المبلغ المتوقع دفعة 
 .نهاية فترة إعداد التقاريرالسارية أو السارية فعًال ب) الضريبية

 :االلتزام الضريبي المؤجل \يجب أن يقاس األصل 

 بموجب معدالت الضرائب المتوقعة أن تطبق في الفترة التي يتحقق فيها األصل أو يسدد االلتزام  - 1

 .باالستناد إلى معدالت الضريبية التي تم سنها في نهاية الفترة المعلن عنها - 2

ضريبية مختلفة على مستويات دخل ضريبي مختلف فأن األصول وااللتزامات عندما تطبق معدالت 
( الضريبية المؤجلة تقاس باستخدام متوسط المعدالت التي يتوقع أن تطبق على الربح الضريبي

يجب أن يعكس قياس قع أن تنعكس فيها الفروق المؤقتةللفترات التي من المتو) الخسارة الضريبية
لضريبية المؤجلة التبعات الضريبية التي يمكن أن تتبع الطرقة التي يتوقع األصول وااللتزامات ا

 .بنهاية فترة إعداد التقارير أن تسترد أو أن تدفع المبلغ المسجل ألصولها أو التزاماتها

لتزام يمكن أن االمشروع المبلغ المسجل ألصل أو  آما أنه يمكن أن يوثر الطريقة التي يسدد بها -
 :آال من  يؤثر على أحد أو

 يسترد أو تسدد مامعدل الضريبة المطبق عند - 1

 القاعدة الضريبية المتفقة مع األسلوب المتوقع لالسترداد أو السداد - 2

 

 االعتراف بالضريبة الحالية والمؤجلة

المحاسبة عن أثار الضريبية الجارية والمؤجلة لعملية يجب أن تتماثل مع المحاسبة عن العملية 
 .والحدث نفسه

استهالك المحاسبي  مثل الفرق المؤقت بين( إذا آانت تؤثر العملية المحاسبية  بقائمة الدخل الشامل 
 :على سبيل المثال. آذلك هو الحال مع العملية الضريبية) غراض الضريبية واالستهالك لأل

 بيان الدخل الشامل \مصروف الضريبة \من ح

 التزام ضريبي مؤجل \إلى ح

  االعتراف في قائمة الدخل الشامل

الضريبة المؤجلة والحالية يجب أن يعترف بها آدخل أو مصروف وأن تتضمن في الربح المحاسبي 
 :أو الخسارة للفترة، باستثناء الحد الذي تنشأ فيه 
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العملية  أو الحدث الذي يعترف به في نفس الفترة أو في فترة مختلفة خارج الربح أو الخسارة  - 1
 في بيان الدخل الشامل،

 ج األعمال بطريقة التملكاماند - 2

  االعتراف بحقوق الملكية

الحالية والضريبة المؤجلة  يجب أن تحمل أو تجعل دائنة مباشرتًا في حقوق الملكية إذا الضريبة
 بة تتعلق بمفردات هي محملة أو دائنة ، في نفس الفترة او فترة مختلفة الضري

الشامل االخر أو دائنًا أو محمًال  لخمفردات خاصة ان يعترف بها في الدالمعايير الدولية سمحت ل
 :االخر  لاممثال ليتم االعتراف في الدخل الشعلى سبيل ال. مباشرتًا لحقوق الملكية 

 غ المحمل من إعادة التقدير للممتلكات، والمصانع والمعدات تغير في قيمة المبل -

 الفروق الصرف العمالت تنشأ من عملية من القوائم المالية من عملية أجنبية  -

 :ومن االمثلة على هذه البنود

 : حتى يتم تحميله مباشرتًا لحقوق الملكية 

التغير في سياسة المحاسبية المطبقة رباح المحتجزة تنتج من التسوية على الرصيد االفتتاحي لأل -
 أو تصحيح خطأ

 المبلغ الناشئ من االعتراف االولي لعنصر اساسي في حقوق الملكية من أداة مالية مرآبة  -

  المقاصــــــة

مات الضريبية الجارية فقط اجراء مقاصة بين االصول الضريبية وااللتزإب يجب أن يقوم المشروع
 :إذا آان المشروع 

 صاحب حق قابل للتطبيق إلجراء المقاصة للمبالغ المعترف بها و -

 ينوي أما السداد الصافي أو تحقيق األصل وتسديد االلتزام معًا في نفس الوقت  -

الضريبية الجارية وااللتزامات الضريبية صول ب أن يجري المشروع مقاصة بين األيج •
 :المؤجلة فقط إذا 

جراء مقاصة لألصول الضريبية الجارية وااللتزامات الضريبية إآان المشروع حق قانوني ب - 1
 الجارية 

آانت األصول الضريبية المؤجلة وااللتزامات الضريبية المؤجلة تعود لضرائب دخل مفروضة  - 2
 :على إمامن نفس سلطات الضرائب 
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 نفس المشروع الخاضع للضريبة   - أ

لضريبية مشاريع مختلفة خاضعة للضريبة تنوي إما سداد االلتزامات الجارية واالصول ا   - ب
، أو تحقيق األصول وسداد أو استرداد مبالغ هامة من األصول الجارية على أساس الصافي
  . وااللتزامات الضريبية المؤجلة

  فصاحاإل

الضريبية ، ولكن يمكن الدمج بين ) دخل( مكونات مصروف يجب اإلفصاح بشكل منفصل عن
  :الضريبة في الحاالت التالية) دخل( مكونات مصروف

 الضريبة الجاري) دخل( مصروف - 1
 .أي تعديالت معترف بها في الفترة عن ضريبة جارية من فترات سابقة - 2
 .قتةالضريبة المؤجل الذي يعود إلى نشوء وانعكاس الفروق المؤ) دخل(مبلغ مصروف - 3
الضريبة المؤجل الذي يعود لتغيرات في معدالت الضريبية أو فرض ) الدخل( مبلغمصروف  - 4

 .ضرائب جديدة
 فرقغير معترف بها سابقًا أو خصومات ضريبية أو  ضريبية مبلغ المنفعة الناشئ عن خسائر - 5

 .مؤقت لفترة سابقة مستخدمة لتخفيض مصروف الضريبة الجاري
ير معترف بها سابقًا أو خصومات ضريبية أو فرق مؤقت لفترة سابقة مبلغ المنفعة من الخسائر غ - 6

 مستخدمة لتخفيض مصروف الضريبة المؤجل؛
 نعكاس تخفيض سابق ألصل ضريبي مؤجل بة المؤجل الناشئ عن التخفيض أو امصروف ضري - 7
ء الضريبة الذي يعود إلى تلك التغيرات في السياسات المحاسبية واألخطا) الدخل(مبلغ مصروف  - 8

األساسية المشمولة في تحديد صافي الربح أو الخسارة للفترة بموجب المعالجة البديلة المسموح 
 .وذلك لعدم إمكانية حسابها للفترات السابقة 8بها في المعيار

  :آما أنه يجب االفصاح عما يلي بشكل منفصل

 أجمالي الضريبة الجارية أو المؤجلة التي تعود لبنود حملت أو أضيفت لحساب حقوق المالكين  - 1
 مبلغ الضريبة المؤجلة المرتبط بكل مكون للدخل الشامل اآلخر  - 2
 .والربح المحاسبي) الدخل(شرح للعالقة بين مصروف  - 3
بالمقارنة مع الفترة  الضريبة الفعلي ومعدل الضريبة المطبقة) معدالت( شرح التغيرات في معدل - 4

 المحاسبية السابقة؛
خسائر الضريبية غير للفروق المؤقتة القابلة لالقتطاع، وال) وتاريخ االنتهاء إن وجد(مبلغ  - 5

المستخدمة، والخصومات الضريبية غير المستخدمة والتي لم يعترف بأصل ضريبي مؤجل عنها 
 في بيان المرآز المالي؛

تة المتعلقة باالستثمارات في المنشآت التابعة والفروع، والمنشآت المبلغ اإلجمالي للفروق المؤق - 6
 .الزميلة، والحصص في المشاريع المشترآة التي لم يعترف بالتزامات ضريبية مؤجلة عنها
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بخصوص آل فرق مؤقت وآل نوع من الخسائر الضريبية غير المستخدمة والخصومات  - 7
 :الضريبية غير المستخدمة

زامات الضريبية المؤجلة المعترف بها في بيان المرآز المالي لكل فترة مبلغ األصول أو االلت )1
 معروضة؛

مبلغ الدخل أو المصروف الضريبي المؤجل المعترف به في الربح أو الخسارة، إذا لم يكن هذا  )2
 .واضحًا من التغيرات في المبالغ المعترف بها في بيان المرآز المالي

 :ف الضريبة الذي يعود إلىبخصوص العمليات غير المستمرة، مصرو - 8
 مكسب أو خسارة عدم االستمرار؛ و )1
الربح أو الخسارة من النشاطات العادية للعملية غير المستمرة للفترة، مع المبالغ المقابلة لكل فترة  )2

 ماضية معروضة؛
مبلغ ضريبة الدخل المترتب على أرباح األسهم لمساهمي المنشأة التي اقترحت أو أعلنت قبل  - 9

 بإصدار البيانات المالية ولكنها غير معترف بها آالتزام في البيانات المالية التصريح 
إذ تسبب اندماج األعمال التي تكون فيه المنشأة هي منشأة مشترية بتغير في المبلغ المعترف به  - 10

 ألصلها الضريبي قبل االستمالك 
ال في تاريخ االستمالك إذا لم يعترف بالمنافع الضريبية المؤجلة المستملكة في اندماج األعم - 11

ولكن تم االعتراف بها بعد تاريخ االستمالك، وصف للحدث أو التغيير في الظروف التي تسببت 
 .باالعتراف بالمنافع الضريبية المؤجلة

  


